
ا ة الدراسات العل ل
ة االستحداث والقبول شع

ة االجانب ة للطل المنح الدراس

وفة جامعة ال

تابت تابرقم ال ــــخ ال ةالشهادةتار ل عدد مقاعد المنحالتخصص الدقيقالتخصص العامالقسمال
لوم عا 1313530/5/2022 دالطبد ة والتول سائ ع ال دف ة والتول سائ دال ة والتول سائ 2ال

لوم عا  ع طب األطفالد 2طب األطفالطب األطفالف
ةماجست  ع االدو اتف ة والعالج اتاالدو ة والعالج 2االدو
ةدكتوراە ع االدو اتف ة والعالج اتاالدو ة والعالج 2االدو

ع االمراض والطب العد ماجست  1علم االمراضعلم االمراضف

ع االمراض والطب العد دكتوراە 1علم االمراضعلم االمراضف
ةماجست  اء المجه ةاالح اء المجه ةاالح اء المجه 3االح
ةدكتوراە اء المجه ةاالح ة الطب اء المجه ةاالح ة الطب اء المجه 2االح

ةعلم وظائف االعظاءماجست  ةالفسلجة الطب 1الفسلجة الطب
ةعلم وظائف االعظاءدكتوراە ةالفسلجة الطب 1الفسلجة الطب

شاءاتمد المد الهندسةماجست 2271327/4/2022 1ا
كمد المد ماجست  1جيوتكن
1طرق ونقلمد المد ماجست 
ةمد المد ماجست  شائ 1مواد ا
ئةمد المد ماجست  1ب
كماجست  ان كالم ان ك تطب م ان 1م
كماجست  ان كالم ان 1قدرةم
ك واتصاالت ماجست  ون ك واتصاالت االل ون ك واتصاالت االل وم 1ال
1هندسة موادموادالموادماجست 
اءماجست  ه اءال ه اءال 1كه

ةماجست 3163825/4/2022 ةال ةالفن ة فن ةت ة فن 3ت
3علوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوبماجست 

ة للبناتماجست 4378126/5/2022 اءال م اءال م اءال م 2ال
اءدكتوراە م اءال م اءال م 2ال

اةماجست  اةعلوم الح اةعلوم الح 2علوم الح
اةدكتوراە اةعلوم الح اةعلوم الح 2علوم الح

اتماجست  اض اتال اض اتال اض 2ال
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اتدكتوراە اض اتال اض اتال اض 2ال

اءماجست  اءالف اءالف 2الف
اءدكتوراە اءالف اءالف 2الف

اضةماجست  ة وعلوم ال دن ة ال اضةال ة وعلوم ال دن ة ال اضةال ة وعلوم ال دن ة ال 2ال

اضةدكتوراە ة وعلوم ال دن ة ال اضةال ة وعلوم ال دن ة ال اضةال ة وعلوم ال دن ة ال 2ال
ةماجست  ةاللغة الع ةاللغة الع 2اللغة الع
ةدكتوراە ةاللغة الع ةاللغة الع 2اللغة الع

ةماجست  ةالجغراف ةالجغراف 2الجغراف
ةدكتوراە ةالجغراف ةالجغراف 2الجغراف

ــــخماجست  ــــخالتار ثالتار ــــخ الحد 2التار
ــــخماجست  ــــخالتار ــــخ اإلسال التار 2التار
ةماجست  ة والنفس ةالعلوم ال ة والنفس ويالعلوم ال 2علوم النفس ال
ةماجست  ة والنفس ةالعلوم ال ة والنفس 2مناهج وطرائق تدرسالعلوم ال

2إدارة االعمالإدارة االعمالإدارة االعمالاإلدارة واالقتصادماجست 5220326/5/2022
2إدارة االعمالإدارة االعمالإدارة االعمالدكتوراە

2اقتصاداقتصاداقتصادماجست 
2اقتصاداقتصاداقتصاددكتوراە

ةماجست  ةمحاس ةمحاس 2محاس
ةماجست  ف ة وم ةعلوم مال ف ة وم ةعلوم مال ف ة وم 2علوم مال
ةدكتوراە ف ة وم ةعلوم مال ف ة وم ةعلوم مال ف ة وم 2علوم مال

1اإلنتاج الحيوا اإلنتاج الحيوا اإلنتاج الحيوا الزراعةماجست 6407831/5/2022
نة وهندسة الحدائقماجست  س نة وهندسة الحدائقال س نة وهندسة الحدائقال س 2ال
نة وهندسة الحدائقدكتوراە س نة وهندسة الحدائقال س نة وهندسة الحدائقال س 2ال

ةاالدابماجست 733029/5/2022 ةاللغة الع ةاللغة الع 4اللغة الع

اتدكتوراە8136031/5/2022 اض 1علوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوب وال
1علوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوبماجست 
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اتماجست  اض اتال اض اتال اض 6ال

ةماجست 9104511/5/2022 اس ةالعلوم الس اس ةالعلوم الس اس ةالعلوم الس اس 5العلوم الس
ةماجست 1017126/5/2022 ة األساس ةال ة اإلسالم ةال ة اإلسالم ةال ة اإلسالم 2ال

ةماجست  ةاللغة الع ةاللغة الع 2اللغة الع
ةدكتوراە ةاللغة الع ةاللغة الع 2اللغة الع

طريماجست 11135110/5/2022 ةامراض الحيوانالطب الب ط 1امراض وامراض الدواجنطب وجراحة ب
ةماجست  ةالفسلجة واألدو ط ةطب وجراحة ب ط ة وسموم ب 1ادو
ةماجست  ط ةطب وجراحة ب ط ةطب وجراحة ب ط 1فسلجة ب
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